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 WCSسيرفر الشبكات الالسلكية 
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CISCO Wireless Control System 

 
الفائدة األساسية ألجهزة الكنرتولر يف الشبكات الالسلكية هو إدارة و متابعة أجهزة األكسس بوينت اليت قد يصل 
عددها ايل املئات و هنا لن نستطيع أن نتحكم يف هذه األجهزة بكنرتولر واحد و سنحتاج لتوزيع أكثر من كنرتولر 

ة عدم املركزية يف إدارة الكنرتولر و حلل هذا األمر يتم استخدام سريفر خاص بإدارة الشبكات و هنا تعود مشكل
اذن فهو أحد أدوات  CISCO Wireless Control Systemالالسلكية من سيسكو يسمي 

 سيسكو إلدارة الشبكات الالسلكية 
 CISCO الشبيه بـ Cisco Configuration Assistant ألخري مثلو لدي سيسكو بعض الربجميات ا

NTWORK ASSISTANCE   

 و هذه هي برجميات سيسكو إلدارة الشبكات الالسلكية

Cisco Configuration Assistant (CCA) 
Cisco Wireless Control System 
Cisco Wireless Control System Navigator 
Cisco Wireless Location Appliance 
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Network Control System 
Cisco Prime Network Control System Series Appliances 

 و هذه األدوات  تتمثل مجيعا يف هذا الشكل

 
إلدارة العشرات من  Linux Red Hatأو  3002تعمل علي ويندوز يتم حتميله علي سريفرات  و هو برنامج 

يتم التحكم    الكربي العمالقةو يف الشبكات أجهزة الكنرتولر اليت تدير بدورها جمتمعة املئات من األكسس بوينت 
 Cisco Wireless Control  System بواسطة برامج أخري تسمي  WCS يف أكثر من

Navigator   اكسس بوينت  200000و اليت تدير ما ييقرب من 

برنامج  تعتمد إدارته للشبكة الالسلكية علي واجهة ويب تشبه تلك املستخدمة يف الكنرتولر أو   WCSو  يعترب 
SDM   أكسس بوينت طبقا لنوع الرخصة اليت يدعمها  3000ايل  000و يستطيع أن يدير ما بني 

و فأما   Cisco WCS Locationو   Cisco WCSمها   WCSو لدي سيسكو رخصتني لربنامج 
Cisco WCS   و أما بتصميم  و ختطيط و إدارة و مراقبة و  صيانة الشبكات الالسلكية فيقومCisco 

WCS Location  فيقوم بتعقب أجهزة األكسس بوينت و بيان حالة الرتددات الراديوية يف الشبكة الالسلكية
 و توفري املعلومات اليت ختص أجهزة الشبكة الالسلكية 

 يف املتصفح لتخرج لنا شاشة البداية مثل هذه  IPباستخدام وضع   WCSيتم فتح 
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و بدون   Help\licensing السطر العلويمج و ذلك يف أهم شيء بعد  فتح الربنامج هو إدخال رخصة الربنا

 هذه اخلطوة لن تستطيع أن تدير أو تدرج اي كنرتولر يف الربنامج

 WCSخيارات 

هي ف  القوائمفأما  موضوعة بشكل أفقي  قوائم  و فإننا نري عدة تبويبات     WCSعند فتح واجهة 
Monitor    وReport   وAdministration  وConfigure   وMobility   و

Tools   ثمHelp  , ثانوية  أخري خيارات القوائم و لكل هذه 

 فتحتوي علي خيارات إلضافة أجهزة الكنرتولر و األكسس بوينت  Configureفأما القائمة 

فتحتوي علي إعدادات الولوج  للسريفرو اليت تستطيع تغيريها من    Administratorالقائمة  و اما 
Administrator>Logging   , كذلك تستطيع تعديل  الولوج باستخدامAAA   و ذلك من خالل

أو تعديل جروبات من     Administrator>AAA> Add userاخليار الفرعي إلضافة مستخدم  
Administrator>AAA>Groups    , و ملشاهدة املستخدمني الذي دخلوا ايل السريفر

Administrator>AAA> User>Audit    

هي امكانية اعداد السريفر إلرسال بريد الكرتوين يف أحداث معينة   Settingشياء اجلميلة أيضا يف القائمة من األ
 Administrator>Setting>Mailمثل دخول أو خرو أو تغري يف الشبكة أو غريها و ذلك من هنا 

Server    
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 Tagsو   APو  Meshو   Securityو   Clientو  General و اما التبويبات فهي 

 Clientفيعطي معلومات ع التغطية و عدد   Generalفأما 

فيعطينا معلومات عن أجهزة األكسس بوينت اليت  هبه عدد أجهزة مرتبط هبا و كذلك معلومات   Clientو أما 
 عن هذه األجهزة

 شبكة فيعطينا بيانات عن األجهزة املخرتقة للشبكة او غري املسموح هبا يف حيز ال  Securityو أما 

 لنقاط الربط بني األجزاء األساسية للشبكة  SNRفيختص بببيانات مثل   Meshو أما 

 WCSأنواع 

لدينا املدجمة يف الربنامج فإن  اإلدارية طبقا لعدة عوامل  فعند  تقسيمها طبق للخصائص  WCSيتم تقسيم أنواع 
  WCS Base  + Locationو اآلخر    WCS Baseأحدمها   WCSنوعان من 

 WCSطبقا لنوع الرخصة اليت محل علي أساسها  و هي مخس رخص  تسمي   WCS تقسيميتم و كذلك 
SKU Families Five    كل رخصه هلا خصائصها من حيث عدد األكسس بوينت اليت يدعمها    و هل

 Enterpriseأو رخصة متعددة  Single-Servere Licenseستدعم العمل علي سريفر واحد 
License   ذه الرخص هي التاليةو ه 
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CISCO WCS Base 

ة أجهزة األكسس بوينت و التحكم فيها  و كشف وجود  األجهزة الدخيلة و راقبيقوم هذا اإلصدار باألساس مب
و تستطيع من هذا اإلصدار إدارة و  تبني املناطق اليت فيها مستوي شدة  اإلشارة ذلك عرب واجهة مرئية و خمططات 

  الشبكة  مثل الكنرتولر و األكسس بوينت و اصدار التقارير اخلاصة هبا إعداد كل األجهزة يف

CISCO WCS Base   +  Location 

إال أنه يزيد عليه خبصائص تعقب أماكن األجهزة   WCS Baseهو إصدار حيمل نفس مواصفات اإلصدار 
عرات حملالت الطيف حيث يقوم بتعقب األجهزة اليت توجد يف حيز الشبكة و استخدام مستشمبيزات أكرب 

CISCO Spectrum Expert Sensor   حيث يقوم بتعقب هذه األجهزة بعد طرق  هيRF 
Closest AP   وRF Triangulation   وRF Fingerprinting     كل منها يتفاوت يف طريقة

 التتبع و مدي  فاعليته  

 WCSعلي خرائط   Locationو هذه الصورة تبني استخدام 

 
و هذا اجلهاز يتم  CISCO Location Serverلية فيتم استخدام جهاز خاص هلذا األمر هو  و لزيادة فاع

  WCSو هذه مقارنة بني الثالث طرق الستخدام    WCSربطه مع 
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 WCSتحميل و إعداد 

سريفر فأما علي منطني أحدمها خيص ميكروسوفت  و اآلخر خيص لينكس بتوزيعة ريد هات   WCSتتواجد نسخ 
سريفر مع امكانيات جهاز تناسب السريفر و أما  نسخة  3002نسخة ويندوز  فتحتاج ويندوز سريفر علي األقل 

لينكس فهي املعتمدة يف الشبكات الكربي و لذلك فالبد أن يكون السريفر الذي ستنزل عليه النسخة ذات 
 كنرتولر   300نت عرب أكسس بوي 200يف علي األقل امكانيات معقولة لسيمح بالتحكم 

و مل أحب أن أنقل لكم مواصفات اهلاردوير للجهاز مفصال  ألن النسخ تتغري و يتغري معها متطلبات اجلهاز و 
علما بأن نسخة  www.cisco.com/g/wirelessيفضل أن تتابعها بنفسك من علي موقع سيسكو 

رغم صالحية عمل الربنامج  و لكن بشكل عام ccna wirelessاليت تدعم يف امتحان و منهج الويندوز هي 
 UCSفئة معينة من السريفرات اليت تنتجها و تسمي  سيسكو تفضل استخدام  علي سريفرات عادية اال أن

Unified Computing System   و اليت اعدهتا حديثا كأحد مكوناتData Center   و هي
  Cisco UCS C250 M1 Serverارقة التحمل و امكانياهتا عادية مثل  سريفرات خ

 
فالبد أن يكون لديك حساب علي  سيسكو مث تقوم بالدخول ايل الصفحة املخصصة  WCSو للحصول علي 

 أكسس بوينت ملدة شهر  00للربنامج  و تستطيع أن تستخدم نسخة دعائية من سيسكو إلدارة 

http://www.cisco.com/g/wireless
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 Networkو  بروتوكول   Apache Web Serverج من  بيئة يعتمد علي مزي  WCSو ألن 
Management Protocol SNMP   و  اجلافا فإنه البد من السماح للبورتات اليت ختص هذه التطبيقات

 يف  الفايروول او الراوتر و اجلدول التايل يبني هذه البورتات 

 
ات تعطل هذه البورتات فنجد مثال أن هناك من األشياء املهمة أيضا هو عدم حتميل برجميات أو تفعيل خدم

 00ألنه يقوم بتأمني اإلتصال عرب تعطيل البورت   IISعلي جهاز به    WCSمشاكل عند عمل 

هي  WCSهو حتمية أن تكون نسخة  اذا خالفتها  من أحد األشياء اليت البد أن تراعيها و قد تزعجك جدا
أنا أعمل علي كنرتولر بنظام تشغيل الفئة السابعة اذن فالبد أن تكون ذاهتا بنفس رقم نسخة نظام تشغيل الكنرتولر ف

 و و عند خمالفتك هلذا األمر فستفشل اضافة أجهزة الكنرتولر يف الربنامج ,و هكذا  WCS 7فئة الربنامج 

 Next - Nextاملعروفة بعد حتميل الربنامج ستقوم بإعداده بالطريقة 
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 قمت برتقية نظام تشغيل الكنرتولر لنفس الفئة ال تقم برتقية الربنامج اال اذا

 
 عند الرتقية سيقوم الربنامج بإزالة سابقه
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 سيقوم الربنامج بعمل نسخة احتياطية من اعدادت النسخة السابقة مث يكمل اإلعداد

 
ع معاجل و هنا لن يستطي 80اذا كانت النسخة القدمية تعمل فإن هذا يعين أهنا مازالت تستخدم البورتات مثل 

اإلعداد اإلستكمال اال بعد أن تقوم بتعطيل استخدام الربنامج القدمي هلذا الربنامج و قد يكون البورت مستخدم من 
وال يعين هاردوير خاص  WCSسريفر خاص فقط بـ ب التنبيه ايل أفضلية أن يكون الأي برنامج آخر و لذلك وج

تستطيع أيضا تغيري البورت اإلفرتاضي و   خاصة به Hyper-Vأو  Vmwareبل قد تكون نسخة سريفر ومهية 
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و كما قلنا  IISاذا كنت تنوي استخدام البورت اإلفرتاضي يف برنامج أو خدمة أخري مثل   httpsو   httpلـ 
 فإنه أمر غري مرغوب فيه 

 

 
ن تستطيع تغيريه و ل  rootستظهر بعدها شاشة إلدخال الباسورد علما بأن اسم املستخدم  اإلفرتاضي للمدير هو 

 اال من خالل واجهة الربنامج 
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 WCSو يستخدمان لوضع ملفات خدمات  TFTPو   FTPسنختار بعد ذلك جملد 

 
سيتيتح لك املعاجل امكانية استخدام أحد هذه الكروت   NICاذا كان السريفر حيتوي علي أكثر من كارت شبكة 

 عشوائياكواجهة له أو تفويضه إلختيار الكارت 

 
 للربنامج shortcutه املرحلة حتدد أماكن وجود هذ
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 سيقوم معاجل اإلعداد بعرض  رسالة ختربك بإمكانية البدء يف عمل خدمات الربنامج

 
 اضعط نعم مث أكد ذلك يف الشاشة التالية
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 يبني لك معلومات كافية عن الربنامج  logعلي مسار الربنامج األصلي احململ عليه الربنامج ستجد ملف 
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ستجد هذه اخليارات و اليت حتتوي علي امكانية تعطيل و تفعيل  startعند الدخول علي قائمة الربنامج من قائمة 
 و نسخ احتياطي للربنامج

 
و الباسورد الذي قمت  rootالسريفر يف متصفح اإلنرتنت مث أدخل األسم  IPتح  الربنامج بوضع بعد ذلك قم بف

 بإدخاله اثناء اإلعداد

 
يعمل الربنامج بشكل كامل البد من إدخال رخصة و تستطيع أن تشرتي رخصة أو تستخدم أخري دعئية ملدة  لكي

 licثالثون يوما من علي موقع سيسكو و الذي يايت بعدة خطوات ترسل لك بعدها ملف الرتخيص بإمتداد 
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 WCSو هو قد يتغري حسب اصدار   licensingإلدخال الرخصة قم بالدخول ايل مكان 
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 WCSعمل رخصة مجانية لـ 

هي عدم امكانية اضافة أجهزة كنرتولر و هذا يعين   WCSأول مشكلة ستجاهبك حتما عند تعاملك مع سريفر 
 أنه الفائدة حيت اآلن من هذا السريفر 

 Addمث الدخول ايل القائمة املشار اليها   Configureفعند الولوج ايل صفحة الكنرتولر من القائمة 
Controller   مثGo 

 
 و الشبكة    IPقم بإدخال بيانات الكنرتولر مثل , ستظهر لك هذه الصفحة 
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مث اضغط موافق لتظهر لك الرسالة التحذيرية التالية و اليت ختربك بعدم امكانية اضافة الكنرتولر اال بعد اضافة رخصة 

 للسريفر كما تري يف الشكل

 
ستظهر هذه الصفحة  Licenseمث اضغط علي   Administratorو إلضافة رخصة قم بالذهاب ايل القائمة 

 ألننا سنحتاجه اآلن hostانسخ اإلسم املوجود جبوار ,, و كما تري فإن النسخة مل يتم ترخيصها بعد 
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و لعمل رخصة جمانية تستطيع من خالهلا التدرب علي الربنامج لثالثني يوما فقط قم بالدخول ايل الرابط املوجود يف 

 حة و الذي يقودك ايل صفحة سيسكو التالية الصف

https://sso.cisco.com/autho/forms/CDClogin.html 

 قم بإدخال البيانات الالزمة للولوج أو قم بعمل حساب جديد ان مل يكن لديك 

 
 لتحميل رخصة جمانية   Get Demoاضغط علي 
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تاح رخص جمانية هلا  قم باختيار أي برنامج تريد أو ستظهر لك هذه الصفحة و فيها تصنيفات ألنواع الربامج امل
 احبث عنه 

 
 WCSقم بإدخال اإلسم الذي نسخناه مسبقا و املوجود يف صفحة الرخص يف 
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 مث استكمل بياناتك 

 
 لتظهر لك الرسالة التالية Get Licenseاضغط 
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رسالة بريد الكرتوين لك هبا نفس  و سيتم ارسال licسيتم حتميل ملف بامتداد   Downloadعند الضغط علي 
 امللف يف املرفقات 

 hostقم بالدخول بعدها ايل نفس صفحة الرتاخيص مث اضغط علي اسم 

 
 uploadمث اضغط  licمث اختار امللف ذو اإلمتداد   Addقم بالضغط علي 
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 سيتم ادراج بيانات الرخصة و كما تري فهي للتحكم يف عشرة اكسس بوينت ملدة شهر 

 

 

 
 عند الدخول ايل صفحة الرخصة ستظهر لك الصفحة مبينة وجود رخصة حالية و امكانية التعامل مع السريفر
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 قم بعدها بإضافة الكنرتولر و حتكم يف شبكتك  و راقبها كما حيلو لك 
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 WCSنظرة علي واجهة و قوائم 

لشبكة الالسلكية و متابعة كل تطوراهتا و هذا لن يأيت اال مبعرفة كل الوظيفة الرئيسية للربنامج هو عمل إدارة يومية ل
 للشبكة الالسلكية ان تصنعه WCSواجهة تستطيع  و خيتصر الشكل التايل كل ما WCSشيء يف واجهة 

 
اليت خيتلف شكلها بإختالف أنواع املتصفحات   و ختطي صفحة التأمني  IPبإدخال    WCSنبدأ بفتح واجهة 

 أثناء اإلعداد و الباسورد الذي أدخلناه مسبقا  Rootالدخول كما قلنا باإلسم  مث 

 
و اليت حتتوي علي  ستظهر هذه الصفحة و اليت تعترب الواجهة الرئيسية للربنامج  
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و اما التالية فهي لإلصدار اخلامس  7آلخر فالصفحة اليت يف األعلي لإلصدار خيتلف شكل الصفحة من إصدار 

 WCSمن 

 
حيتوي علي   Alarm summaryيسمي  نصفه الذي علي يسارك بياين و يوجد يف أعلي الصفجة شريط 

و هي لوحة بيان  حسب اخلطورة من  األمحر فالربتقايل فاألصفر األخطاء اليت تعاين منها البشكة مرتبة خمتصر لبعض 
 كانت توجد علي يسارك يف اإلصدارات السابقة 
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و يف     IPأو   MACستجد مربع للبحث عن أي جهاز يف الشبكة بواسطة س الشريط و علي ميينك يف نف
 نفس اجلهة و أسفلها ستجد اسم املستخدم احلايل و اسم اجملال 

 
 

 تبويبات الواجهة

القوائم و هي لوحات بيان رئيسية تستطيع التعديل فيها و حذف بعض منها و إضافة و أما التبويبات فهي أسفل 
   Edit Contents و  Edit Tabsأخري بالشكل الذي حيلو لك و الذي تراه مناسبا  و ذلك من 

 املوجودين علي ميينك يف الشاشة 

 كذلك تستطيع حتويل عرض املعلومات من الشكل البياين املرئي ايل الشكل النصي 

د بداية الربنامج و حيتوي علي تفصيالت يظهر افرتاضيا عنو الذي   Generalأول تبويب و هو التبويب العام 
 الراديوية يف البشكة  املعايري عن أجهزة الكنرتولر املوجودة يف الشبكة  و حالتها  بيانية 

الفرتات الزمنية و مدي وجود مناطق السلكية ميتة  كذكلك حيتوي علي ملخص لعمل البشكة خالل 
coverage holes  

 
فتستطيع منه مراقبة األجهزة املتصلة بالشبكة و معرفة نوع اإلتصال هبا و نوع التوثيق و   clientو أما التبويب 

جهزة املتصلة حاليا و اليت فشلت يف اإلتصال و أسباب هذا الفشل  و ستجد احصائية زمنية بعدد األجهزة عدد األ
 خالل فرتة زمنية و أخري ملعدل تدفق البيانات من األجهزة خالل عدة فرتات متباينة
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عدد منه  تعرف سلكية و تستطيع أن فيحتوي علي كل ما خيص األمن يف الشبكة الال Securityأما التبويب 

األجهزة املخرتقة خالل فرتة زمنية و املتواجد منها حاليا و املخاطر األمنية اليت تعرضت هلا الشبكة حاليا أو خالل 
 فرتة زمنية حمددة

 
ت فسيفيدك أكثر عند تعاملك مع الشبكات اخلارجية و اليت تستخدم طبولوجية الشبكا   Meshو أما التبويب 

 الالسلكية املتشابطة
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اجلديدة كليا من سيسكو ستمكنك من مراقبة التداخالت الراديوية من األجهزة اليت ال تنتمي   cleanAirتقنية 

لشبكتك أو اليت ال تنتمي باألصل ايل الواي فاي و بالبد أن تكون األكسس بوينت تدعم هذه التقنية و اليت توجد 
  ASICاألكسس بيونت كمعاج خمصص  من خالل شرحية الكرتونية مدجمة يف

 
 

 قوائم الواجهة

و أما التبويبات  الربنامج للوصول ايل كل شيء يفقوائم و تبويبات فأما القوائم فتستخدم و حتتوي الصفحة علي  
كة فتستخدم ملتابعة و مراقبة كل جهاز أو  حدث يف الشب  

 و الشكل التايل يبني القوائم 
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تفريعات كل قائمةو هذه   

 
 

 Monitorالقائمة 

و أجهزهتا مثل األكسس بوينت و الكنرتولر  فتحتوي علي كل ما خيص مراقبة الشبكة   Monitorفأما القائمة 
 باستخدام اخلرائط و توزيع األكسس بوينت عليهاتصميمها كذلك   وواألجهزة املتصلة بالبشكة 

 خيص عمل اخلرائط و توزيع األكسس بوينت عليها  Mapاألمر 

 
 خيتص بربط األكسس بوينت من خالل مواقعها علي خرائط جوجل  Google Earth Mapsو األمر 
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فمنه تستطيع التعرف كل أجهزة الكنرتولر لديك و اختيار أحدها و معرفة كل ما خيتص  Controllersأما األمر 

 به و اعدادته 

 
فيتم منه مشاهدة كل أجهزة األكسس بوينت  و معيار كل منها و الكنرتولر املرتبطة   Access Pointو األمر 

 به
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يف  أجهزة الكنرتولر و األكسس بوينت و  ألحداث و العمليات اليت متت يف الشبكةخيربنا با  Eventو األمر 
 غريها 

 
 Reportsالقائمة 

 أو غريها  PDFبصيغة صفحة ذكية جدا تستطيع منها عمل أي تقرير عن أي شيء يف الشبكة الالسلكية 

لشبكة  فإذا أردنا مثال مخسني تقرير عن ا ميكنك من عمل ما يزيد عن Report Lunch Padاألمر فمثال 
 عمل تقرير عن أجهزة األكسس بوينت املتواجدة يف احليز الالسلكي للشبكة و ال تنتمي هلا فتتبع الصورة التالية 
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 مث أدخل البيانات اليت تريد أن خترج التقرير علي أساسها

 
شبكتك لاديوي احليز الر املوجودة يف الدخيلة أو  و اليت تبني لك أجهزة األكسس بوينت  النتيجة التالية  لكلتخرج 

 و اليت ال تصنف ضمن الشبكة 
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 Configureالقائمة 

تستطيع    Controllerفمثال من خالل األمر الشبكة الالسلكية اختاذ القرار يف هذه القائمة هي املنوط هبا 
 تتصفح أجهزة الكنرتولر للدخول يف إعداداهتا

 
 كذلك من هذه الصفحة تستطيع أن تضيف أو حتذف أو تقوم بالعمليات األساسية علي جهاز الكنرتولر 

 
و عند الضغط علي أي من أجهزة الكنرتولر تقودك ايل صفحة فيها كامل إعدادات الكنرتولر و تستطيع أن تعدال 

 ك أمام اجلهاز نفسهفيها كما تشاء و كأن
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 و هذه األكسس بوينت املرتبطة به

 
 و حتتاج وحدها كتاب خاص  كما تريو يعترب هذا األمر من أكثر األوامر تفريعا  
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 فيأخذك ايل صفحة أجهزة األكسس بوينت   Access Points و أما األمر 

 
 كأنك أمامها  هكذاو عند الضغط علي إحداها تستطيع أن تدير أي منها و  

 
ألنه سريفر كامل يستطيع أن يف باب واحد   WCSأن نغطي كل قوائم لن نستطيع أن أقول أننا  البد يف النهاية 

 Cisco Wireless Controlيتحكم يف االف األجهزة و هلذا فأنا أحيلكم ايل النسخة األحدث من 
System Configuration Guide Release  تابة هذه السطور ايل النسخة و قد وصلت حيت ك

 3003السابعة يف 
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 Cisco WCSاستخدام المخططات إلدارة الشبكات الالسلكية مع 

و يستلزم إدارة هذا العدد الضخم من أجهزة الشبكات الالسلكية ايل استخدام خمططات مبني عليها كل جهاز 
 رفة مستوي اإلشارات و األمن و حتديد األجهزة املخرتقة السلكي ملع

ألغراض عديدة ففي مرحلة التصميم تستخدم لتحديد عدد األكسس بوينت اليت   WCSو تستخدم اخلرائط يف 
 تستطيع تغطية مكان معني و تستخدم بعد انشاء الشبكة يف  مراقبة  األجهزة 

   Monitor > Mapsخالل  من  WCSتستطيع الدخول ايل صفحة اخلرائط يف 

 
من خالل هذه اخلرائط تستطيع الوصول لكل أجزاء الشبكة و معرفة أماكن تواجدها عرب توفري معلومات عادية 

Civic   مثل(city, state, postal code, country)  أو معلومات جغرافية مثل خطوط الطول
longitude   و دوائر العرضlatitude  
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 ت الربيدية للمكان و اليت كتبتها مسبقا هنا كما تري حيث تظهر البيانا
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ان كنت   GPS Markersو تستطيع أن تكتب أيضا معرفة بيانات خطوط الطول و دوائر العرض للموقع يف 
 أدخلتها مسبقا

ستجد أيضا يف الصفحة اخلاصة باملخطط ملخص لبيانات عن الشبكة الالسلكية مثل عدد األكسس بونينت يف  
 Out ofة و معايري الشبكات الالسلكية املستخدمة و الغري مستخدمة و الغري مفعل استخدامها الشبك

Service (OOS) Radios   و عدد األجهزة املرتبطة بالشبكة  و حالة املوقع و الذي يظهر كأحد ثالثة
لة علي خطر ما أما ألوان فاألمحر يدل علي وجود ضرر يف الشبكة املوجودة و األصفر يدل علي أن الشبكة مقب

 األخضر فيدل علي أن الشبكة الالسلكية سليمة

و هو خيار دائما ما يوجد جبوار  Edit View  لتعديل خيارات الرؤية لتظهر لك قوائم أكثر قم بالدخول ايل 
 عنوان أي صفحة لتعديل خياراهتا 

ايل   Hide Informationستظهر لك هذه الصفحة قم بوضع اخليارات اليت تريدها بنقلها من اجلدول 
 Submitمث اضغط   View Informationاجلدول 

 
 إضافة موقع الي البرنامج

و هو كامل املوقع الذي ستكون فيه مباين الشبكة قم بالضغط علي   Campusتبدأ يف البداية بإضافة املوقع 
New Campus   يف القائمة املنسدلةSelect Command 
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مأل البيانات  اليت  فيها مث ادرج خمطط املوقع و الذي البد أن يكون بأبعاد صاحلة للموقع ستظهر لك هذه الصفحة ا

 WCSبكامل مبانيه املراد  عمل شبكة الوايرلس هبا و هذا املخطط البد أن يكون بأحد امللفات اليت يتعامل معها 
   PNG, .JPG, .JPEG,.GIF.مثل   

 
كما تري حيث قمت بإضافة    Resizeفرتاضيا يقوم بإعادة تعيني األبعاد و ال يهم كرب حجم املخطط فالربنامج ا

و الذي أخذته من خالل جوجل ايرث  حيث استخدمته  حلساب موقع مكون من  مثاين مباين ما تراه جزء منها 
 طول و عرض املبين 
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ني احدامها بالضغط علي املوقع األم بعد ذلك سنقوم بإضافة تعريف هلذه املباين اليت توجد يف املوقع و لدينا طريقت

لتظهر لنا هذه الصفحة  قم بكتابة البيانات الالزمة مث قم  بوضع املربع علي البمين   Al fintasالذي هنا هو 
 ليقوم الربنامج حبساب األبعاد تلقائيا  بكتابة مث تكرر ذلك األمر لكل مبين من الثماين مباين كما تري

 
 معة يف صفحة املخططاتو هذه هي املباين جمت
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 اضافة أدوار للمباني  

لكي تستطيع أن تضيف أكسس بوينت و توزيعها البد أن تقوم بعمل أدوار لكل مبين أو علي األقل دور واحد 
 فقط 

 Floorمث اضغط اضافة دور  Building 1قم بالدخول ايل 

 
خمطط للدور و بيان نوع احلوائط ألن ذلك  سنبدأ بإضافة الدور األرضي مع ما يتبعه من بيانات أخري مع وضع

 سيتبعه حتديد عدد األكسس بيونت و نوع اهلوائيات و غريه

 
 ستخرج لك هذه الصفحة لتعدل فيما كتبته
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 لتقودك ايل صفحة التحرير و اليت هبا قائمة و ثالث خيارات املشار اليها  OKقم بالضغط علي 

 
يف الربنامج مباهية ما هو موجود باملخطط و اضافة العوائق من جدران لتعر  Map Editorقم بالدخول أوال علي 

 و غريها و تعريفة بطبيعة اجلدران و هو ما تراه خمططا  باللون الزرق
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 تظهر هذه الصفحة   Planning Modeبعد ختزين املخطط قم بالضغط علي 

 
 لتظهر لك هذه الصفحة   add APقم بالضغط علي 
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األزرق املنقط علي املخطط مث قم بتحديد نوع األكسس بوينت الذي ستستخدمه و سنستخدم هنا قم بضبط املربع 

مث حدد اخلدمات اليت ستضعها يف  a/b/g/nو كذلك نوع املعيار الالسلكي و سنستخدم كل املعايري   0300
اقرتاحات  لتظهر لك  Calculateالشبكة و سنستخدم هنا خدمات نقل البيانات و الصوت مث اضغط علي 

ليظهر لك املخطط و به   Apply to mapالربنامج علي توزيع األكسس بوينت و عددها علي  مث اضغط 
 األكسس بوينت و موضعها هكذا 
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و اليت تستخدم   Signal Strenthمن   Heat Mapتستطيع أن تقوم بالتعديل فمثال تغيري التعامل مع نوع 
   Data Rateالديسيبل الذي ايل 

 
 Manual Add APستطيع أنت أن تقوم يدويا بإضافة األكسس بوينت اليت تريدها و ذلك باستخدام اخليار ت
 0300و قد قمت بإضافة ثالثة أكسس بوينت من نوع  
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ستخرج لك صفحة قم بتوزع األكسس بوينت الثالثة يف األماكن اليت تريد اإلشارة هبا  Add APsبالضغط علي 
لتظهر لك هذه الصفحة و اليت تبني مقدار انتشار اإلشارة و   Applyمركزي مث اضغط أن تكون قوية و بشكل 

 شدهتا

 
 Generateلتعرف التفاصيل امللحقة مبا فعله و ما دعمه اختيار املخطط هبذا التوزيع قم بالضغط علي 

Proposal 

 
بكل ما حيتويه املخطط هلذا الدور  ليعطيك تفاصيل كاملة  Generateسنختار مجيع املعايري الالسلكية مث اضغط 

 من توزيع لإلشارات و قوهتا و دعمها للخدمات هذا هو جزء من عشرة أجزاء منه
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 ربط األكسس بوينت بالمخطط

قبل أن تبدأ هذه اخلطوة البد أن تكون قد انتهيت من  تركيب األكسس بوينت يف أسقف األدوار و ربطها مع 
   WCSالكنرتولر ايل سريفر  جهاز الكنرتولر مث اضافة هذا

 و عموما فلدينا طريقتني إلضافة األكسس بوينت

ستظهر لك  Planned AP Associationفبالضغط علي   Planning Modeأوهلما من صفحة 
  Add AP Associationاالصفحة التالية قم بالضغط علي 

https://10.8.22.44/webacs/planningAPMapping.do?serviceDomainId=627&command=listApMapping
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 لألكسس بوينت الذي قمت برتكيبه MACمث ضع عنوان 

 
 و ها قد جنحنا

 
 الطريقة الثانية بالضغط علي رابط الدور و املشار اليه بالسهم
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 ائمةمن الق Add Access Pointsمث اخرت  

 
سيظهر لنا كافة األكسس بوينت املوجودة ضمن الشبكة سنختار واحدة فقط ألن الربنامج قد رشح لنا اختيار 

 واحدة فقط
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 ستخرج لك هذه الصفحة حدد منها نوع اهلوائي املربوط باألكسس بوينت و عوامله األخري

 
سس بوينت عشرين مرت و ألن املخطط ال قم بتوزيع عدد األكسس بوينت حبيث ال تتعدي املسافة بني كل أك

 مرت فإن وضع أكسس بوينت يف املنتصف هو األفضل هلذا املخطط  33يتعدي عرضه 

ستقوم بضبط ميل اهلوائي حسب وضع األكسس   Antenna Oriantationيف اجلزء اخلاص بـوضع اهلوائي 
 كما تري  Elevationأو بشكل رأسي   Azimuthبوينت و حسب وضع اهلوائي أفقيا 

 فهو درجة وضع اهلوائي بشكل رأسي  Elevationأما 
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 فهو درجة وضع اهلوائي عند دورانه بشكل أفقي    Azimuthو أما 

     

 
 بعد ذلك قم حبفظ ما صنعته و  نكون قد انتهينا من توزيع األكسس بوينت علي الدور األرضي من املبين األول

 



 

54 

 ت تظهر بياناهتا هكذاوز مبجرد املرور علي األكسس بيون

 
 قم بعدها بتكرار نفس ما فعلناه مع باقي األدوار يف كل املباين الثمانية هكذا 

 
 و لتسهيل األمر تستطيع نسخ األدوار املتشاهبة هكذا
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 ستظهر هذه الصفحة

 
 و كرر هذا األمر ليتم نسخ باقي األدوار املتشاهبة كما تري  Copyاضغط 
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 سرتي خمططات األدوار ادرجت هبذا الشكل   Building 1افتح 

 
 و تتستطيع أن تفعل ذلك مع األبنية املتشاهبة فتنسخ املبين بكامل أدواره  بنفس الطريقة

فنحن قمنا بالتصميم فقط و مل   WCSيف النهاية أحب أن اذكر أننا مل ننته من ذكر كل شيء عن خمططات 
 خططات و هو األمر األكثر أمهية ندير الشبكة بد أو نراقبها من خالل هذه امل
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 WCSالتعامل مع خرائط جوجل ايرث في 

يف الشبكات الالسلكية اخلارجية و الذي يتعدي مداها الكيلومرتات فإنه يفضل التعامل مع خرائط جوجل ايرث 
لكية من سيسكو من مشاهدة أو متابعة الشبكة الالس  WCSلبيان مواقع األكسس بوينت و تستطيع مع برنامج 

 KML (Google Keyholeعرب جوجل ايرث  حيث  يتعامل الربنامج مع ملفات اجلوجل ايرث 
Markup Language)    و CSV File (Spreadsheet format with comma-

separated values) 

مث قم   قم بفتح اجلوجل  ايرث و اذهب ايل املكان احملدد بالضبط و الذي يوجد فيه برج األكسس بوينت اخلارجي 
 يف مكان األكسس بوينت املوجودة  Placemarkبإضافة 

 
ستفتح لك هذه الصفحة و سيتم ادراج تلقائيا موضع األكسس بوينت خبطوط الطول و دوائر العرض  مث قم بكتابة 

 لألكسس بوينت و تستطيع أن تضيف أي بيانات أو مالحظات ارشادية أخري  MACعنوان األييب أو 

 Current View   Snapshotاملوضع علي اخلريطة قم بالضغط عليو ليتم وضع 
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 قم بتكرار هذه العملية مع كل أكسس بوينت أكسس بوينت 

 
 قم حبفظ ما صنعت عرب اظهار القائمة التالية 



 

59 

 
 Kmlقم حبفظ امللف بصيغة 

 
كسس بوينت هكذا و بالطبع فهي صيغة ملف نصي جدويل يتم وضع فيه بيانات موقع األ CSVبالنسبة لصيغة 

 Kmlهو أمر صعب و لذلك فيفضل التعامل مع ملفات 
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 Google Earth Mapبالطريقة املعهودة مث قم بالدخول ايل   WCSبعد ذلك نقوم بفتح برنامج 

 
 Kmlمث من القائمة اليت تراها اخرت صيغة امللف الذي تريد و بالطبع فسنتعامل مع 
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مثال أو عدم   IPبدون وجود بيانات كافية عن األكسس بوينت مثل   Kmlلو أنك قمت بتخزين ملف يف حالة 

 وجود بيانات خلط الطول و العرض فإن هذه الرسالة ستظهر لك 

 
 عند جناحك سرتي الشاشة هكذا مع بيان كل أكسس بوينت مت وضعه 
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س بوينت مع موقعه علي اجلوجل ايرث و مبجرد قم بالدخول علي صفحة األكسس بوينت لرتي ربط كل أكس

 الضغط عليه سيقودك عرب خطوة  أخري  ملوقع الكسس بوينت علي اجلوجل ايرث

 
و يف هذه احلالة ستقوم بإضافة هذا العمود بالضغط علي   Google earth Locationغالبا لن تري العمود 

Edit View  ود لتخرج لك تلك الشاشة و قم فيها بوضع العمGoogle earth Location  أو أي
 عمود بيان تريده
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